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Ata  da  Trigésima  Segunda  Sessão  0rdinária  do  Primeiro  Período  da  Qua'
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vereador EMIR AGUIAR (DEM), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a todos e
deu início à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMP0 DE LIDERANÇA:  0 vereador
RONAN  LIBERAL  JR.  (MDB)  relatou que  esteve  acompanhando  as  obras  que  estão  sendo
realizadas na Avenida Dom Frederico Costa,  fruto de uma emenda parlamentar do ex-deputado
federal Chapadinha.  Também registi.ou sobre a cntrega dc uma nova ambulância para a equipe dc
socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, adquirida em parceria com
o Ministério Público do Trabalho e Pi.efeitura. 0 vereador DAYAN SERIQUE (PL) manifestou
sua preocupação em relação ao retorno das atividades escolares nas redes municipal e estadual de
ensino. Destacou ser uma decisão temerária e que precisa ser planejada, debatida e bem pensada,
uma vez que ainda não há vacina para o coronavírus.  Enfatizou a importância de as Secretarias
Municipal   e   Estadual   de   Educação   reunirem-se   com   especialistas,   comunidade   científica,
sindicatos e a Secretaria de Saúde para discutir sobre o retorno das aulas. 0 vereador ANDRÉ DO
RAIO-X  (PV)  fez  registro  dos  requerimentos  que  estará  apresentando  em  favor  da região  do
ltuqui. Também, comentou sobre o asfaltamento que ocorre em um dos trechos da Avenida Dom
Frederico  Costa.  Disse  ter  alertado  acerca  da  qualidade  da  obra  sendo  executada  no  período
chuvoso, e advertiu que  o asfalto pode  ser comprometido pelos veículos pesados,  sugerindo ao
secretário municipal de lnfraestrutura que estipule um limite de peso. Finalizou parabenizando o
ex-deputado federal Chapadinha pela emenda parlamentar para a execução da obra, e solicitou à
SEMINFRA que estenda o asfalto até a Rua Santa lzabel. A vereadora PROF. MARIA JOSÉ
MAIA (DEM) reforçou a fala do vereador Dayan Serique quanto ao possível retomo das aulas da
Rede Municipal de Ensino. Na oportunidade, relatou que houve um encontro com a Comissão de
Educação da Casa e demais órgãos municipais, que, de forma intersetorial debateram a questão.
Enfatizou que, no encontro, foram considerados dispositivos legais que tratam do ensino no país,
e  os  decretos  estadual  e  municipal  criados  para  a  pandemia.  Mostrou-se  preocupada  com  os
profissionais  que  atuam  nas  escolas,  quanto  ao  estado  emocional,  assim  como  as  medidas  que
precisam  ser adotadas para pi.evenir profissionais e alunos,  e a vulnerabilidade  social em que  se
encontram  os  alunos.  0  vei.eador  TADEU  CUNHA  (DEM)  falou  da  entrega  de  mais  uma
ambulância  ao  SAMU  pelo  Poder  Executivo,  ressaltando  a  necessidade  de  investir  na  atenção
básica, para evitar a superlotação da UPA, HMS e HRBA. Também tratou da discussão em torno
da retomada do ano letivo na Rede Municipal de Ensino. Segundo ele, há inconsistência quanto a
esse retomo,  ressaltando  que já é  importante  o  fato  de  abrirem o  debate,  mas,  enfatizou que  a
prioridade é a vida. TEMPO DAS BANCADAS: 0 vereador ALAÉRCIO CARDOSO (MDB)
repercutiu sobre os serviços asfálticos e de recapeamento da Rua Vinte e Quatro de Outubro, fruto
da emenda parlamentar do deputado Eduardo Costa que beneí`iciou Santarém no programa estadual
"Asfalto Poi. Todo o Pará" que tcm a finalidade de cxecutar obras de pavimentação asfáltica por

todo o estado. Finalizou registrando que encaminhou uma indicação ao govemo municipal quanto
a possiblidade do retorna das aulas, para que possa se atentar a todos os protocolos de segurança
que permeiam a volta dos alunos e profissionais da educação à sala de aula. 0 vereador JACKSON
D0  FOLCLORE (PRTB)  solicitou ao  secretário Bruno  Costa para que possa colaborar com a
maniitenção do ramal da comunidade de Lavi.as. Também` estará encaminhando uma indicação ao
Exccutivo   st)lícitandt)   a  pintura  clos   prédios   das  escolas  municipais  da  área  rural.   Finalizou
solicitando  ao  Executivo.  qiie  mande com  o  máximo de urgência  pai.a esta Casa.  a lei  que cria o
Fundo  Municipal  de  Cultura,  0  verca(1or  RONAN  LIBERAL  JR.  (MI)B)  regi

projcto de Lei do Executivo que dispõe sobre as gratificações temporárias no âm

:d`à;isbt:-:



PODER  LEGISLATIVO

cÂi\mRA MUNicipAL DE sANTARÉM
Avenida  Dr. Anysio Chaves,1001.

CEP.  68.030.290 -SANTARÉM-PARÁ

CNPJ  n910.219.202/0001-82

único  de  assistência  social  -  SUAS/Santarém  pelo  exercício  das  funções  de  coordenadores  da
proteção social básica, coordenador da proteção social especial, dos serviços, programas, projetos
e beneficios da secretaria municipal de trabalho  e assistência social enquanto durar a pandemia
(COVID-19). Destacou que estiveram tirando dúvidas e que em breve o projeto entrará em pauta
para discussão. 0 vereador TADEU CUNHA (DEM) agradeceu ao Executivo pela ação itincrante
que ocoiTeu na comunidade do Urumanduba, e registrou que ontem foi encerrado o ambulatório
na Escola Madre lmaculada, e agora passa a acontecer na Escola Fluminense. 0 vereador PAULO
GASOLINA (PSDB)  falou sobre o  seu pedido  de vista ao  Projeto de  Lei de  autoria do  Poder
Executivo,  que  trata  dos  cargos  de  DAS,  e  reforçou  seu posicionamento  contrário  ao  projeto.
Observou que não há uma identificação dos cargos a serem agraciados, além de também infringir
a Lci que proíbc qualquer tipo de contratação c gastos cm função da pandemia. Também enfatizou
suas  cobranças  quanto  ao  atendimento  descentralizado  e  de  prevenção  ao  novo  coronavírus  no
município.  Informou  que  estará  reunindo  com  a  secretária  de  saúde.  para  que  a  mesma  possa
mostrar o planejamento das açõcs  realizadas c a realizar sobre a questão.  0 presidente  passou a
direção  dos  trabalhos  ao  vereador  Matias  Júnior  para  fazer  uso  da tribuna.  0  vereador  EMIR
AGUIAR (DEM) agradeceu à secretária municipal de Educação Mara Belo pela disponibilidade
em  paiiicipar  de  uma  rcunião  junto  a  reprcscntantes  dc  escolas  da  Educação  lnfantil,  com  a
participação  da  Comissão  cle  Educação  da  Casa.  Relatou  também  que  deve  ser  apreciado  um
projeto de emenda à l,ei Orgânica do Munici'pio, que trata das viagens do prefeito e de quem pode
substituí-1o  no  período  de  aiisência,  durante  as  cleições  municipais.  Finalizou  anunciando  quc
estará encaminhando uina lndicação ao Poder Executivo para que retome a construção da Unidade
Básica de Saúde do bairro Aparecida. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira
Parte da Ordem do Dia com a leitura da ata do dia 06 de julho de 2020, que após colocada em
discussão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Em  continuidade  houve  a  leitura  dos  expedientes
recebidos: MEMO. 022/2020 -GAB. Ver. Antonio Rocha (MDB); JUSTIFICATIVA -GAB. Ver.
Júnior Tapajós (PL); OF. 038/2020 -GAB. Ver. Alysson Pontes (PSD); MEMO. 022/2020 -GAB.
Ver.  Chiquinho (DEM).  Em seguida,  passou-se para a Segunda Parte da Ordem do Dia, com
discussão  e  votação  das  matérias  em  pauta.  TRABALHOS  APROVADOS  E  ACATADOS:
Moção  de  Aplausos  088/2020,  de  autoria do  vereador Alaércio  Cardoso  (MDB);  requerimento
709/2020,  de  autoria  do  vereador  Jackson  do  Folclore  (PRTB).  A  seguir,  entrou  na  pauta  o
PROJETO DE LEI/PROC. 041/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura
organizacional  da  Prefeitura  Municipal  de  Santarém,  estabelece  as  atribuições  dos  Órgãos  da
administração  direta e dá outras providências.  Na ocasião,  o presidente  informou que existe um
encaminhamento sobre o projeto, o que solicitou que o líder do govemo Ronan Liberal Júnior se
posicionasse sobre a questão. 0 vereador Ronan Liberal Jr. infomou que em reunião com o MP
foi solicitado uma relação do Executivo, e até o final da sessão, a prefeitura deve dar conhecimento
do pedido à Casa. Relatou ainda que houve uma solicitação para reunir na segunda-feira com a
Controladoria para que eles possam explanar e tirar dúvidas com os vereadores. Portanto, o projeto
ficou  sobre  a  mesa para retomar  à pau!a na  segunda-feira.  Em  sequência,  entrou  em pauta  o
PROJETO DE EMENDA À LEI  ORGANICA,  de autoria do Poder Legislativo,  acrescentando
parágrafo ao art. 49 da Lei Orgânica. 0 presidente informou que o projeto deve ser votado em dois
tumos, votando-se em primeiro tumo naquele mesmo dia, e retornando à pauta para votação em
segundo tumo  no  interstício de  10  dias.  Posto em votação,  o projeto  foi  aprovado  em primeiro
turno, aguardando sobre a mesa o lapso temporal mencionado. Ato contínuo, entrou em pauta o
PROJETO  DE  RESOLUÇÃO/PROC.  633/2020,  que  dispõe  sobre  a  composição``da  Câmara
Municipal de Santarém, nos termos do Art. 29, IV da Constituição Federal. 0 pre
que o projeto retorna do pedido de vista do vereador Del. Jardel Guimarães; mas
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consenso dos pares, a Mesa propôs que a matéria ficasse sobre a mesa no interstício de  15 dias, e

paraqueelaretorneapautadeveráapresentar11votosafavor,maioriaabsoluta;esenesseperíodo
ela não receber voto suficiente, será arquivada. Dando seguimento à pauta, entrou em discussão o
PROJETO  DE  LEI/PROC  N°  665/2020,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  a
denominação  da  Unidade  Básica de  Saúde  do  bairro  Diamantino.  0  projeto  foi  lido  com  seu
parecer e justificativa, sendo aprovado em  la e 2a discussão, por unanimidade. Devido a reunião
para discutir o PL da estrutura administrativa, o presidente EMIR AGUIAR (DEM), encerrou os
trabalhos convidando a todos para a próxima sessão. Vereadores presentes: ANDRÉ DO RAIO-
X (PV),  SÍLVIO NETO  (DEM), DIDI FELEOL  (PP),  GAÚCHO  (PSB), MANO DADAI
(PP),  PAULO  GASOLINA  (PSDB),  TADEU  CUNHA  (DEM),  DAYAN  SERIQUE  (PL),
(DEM),   DEL.   JARDEL   GUIMARÃES   (PODE),   EMIR   AGUIAR   (DEM),   VALDIR
MATIAS JR.  (PV), JACKSON DO FOLCLORE 0RTB), RONAN LIBERAL JR.  (MDB),
JANDERILSONPEREIRA(DEM),NEYSANTANA(PSDB),PROF.MARIAJOSÉMAIA
(DEM), ALAÉRCIO CARDOSO (MDB). AUSENTE COM JUSTIFICATIVA: CHIQUINHO
(DEM),ANTONI0ROCHA(MDB),ALYSSONPONTES(PSD),JÚNIORTAPAJÓS(PL).
Eparaconstarmandoulavraraataquedepoisdelida,discutidaeaprovadaseráassinadaporquem
de direito.
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